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ClassificadosJFPE realiza seminário sobre as modificações do Pacote Anticrime

Revista Eletrônica

de Fevereiro

SEGUNDA

Assistência Psicológica e Psiquiátrica

Profissionais de psicologia credenciados 
ao TRF5 realizam atendimento online

Núcleo de Assis-
tência à Saúde 

(NAS) do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 ampliou o 
quadro de profissionais 
credenciados, com con-
sultórios no Recife, para 
prestar serviços aos be-
neficiários do Plano de 
Assistência Psicológica 
e Psiquiátrica da Corte. 
A novidade é que dois 
desses profissionais 
farão atendimento online. A mo-
dalidade de assistência psicológica 
à distância foi regulamentada pelo 
Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), através da Resolução CFP 
nº11/2018.

O

Estão abertas as inscrições para o 
seminário “Modificações do Pacote 
Anticrime (Lei 13.964/2019)”, pro-
movido pelo Núcleo Seccional de 
Pernambuco da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região (Esma-

A servidora Flávia Bothmann, da Se-
cretaria Judiciária, está vendendo um 

carro Renault/Sandero 1.6/8 V, ano 
2012/2013, flex, completo. O veículo 

tem 37.000 Km e custa R$ 25 mil. 
Mais informações com a servidora, no 
telefone/WhatsApp: (81) 99978 7868.
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fe). O evento acontece nos dias 4 
e 5/03, no edifício-sede da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), e 
as inscrições podem ser realizadas 
no site da JFPE ou pelo link: bit.ly/
JFanticrime. As palestras, sobre te-

Com o reforço, o quadro de pro-
fissionais de saúde mental creden-
ciados ao TRF5 passa a contar com 
22 psicólogos e quatro médicos 
psiquiatras, que atendem em vá-
rios bairros da cidade. 

Acesso – Interessados 
podem obter informações 
sobre os profissionais ca-
dastrados sem a necessi-
dade de encaminhamento 
pelo NAS. A lista com os 
nomes, respectivos currí-
culos, tabelas de honorá-
rios e bairros de atendi-
mento está disponível no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.
br), na área “Institucional/
Núcleo de Assistência à 
Saúde”, e na Intranet, na 

aba “Unidades/Núcleo de Assis-
tência à Saúde/Credenciados”. 
Informações sobre o atendimento 
aos servidores da Justiça Federal 
em Pernambuco também estão 
em ambas as plataformas. 

A Revista Eletrônica do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) está com 
inscrições abertas para processo 
seletivo destinado à formação de 
equipe de avaliadores e parece-
ristas. O objetivo é compor um 
grupo para analisar os artigos que 
serão publicados na IV Edição da 
Revista Eletrônica, em comemora-
ção aos 15 anos do CNJ, celebra-
dos neste ano de 2020. Acadêmi-
cos e pesquisadores que quiserem 
participar devem enviar seus currí-
culos para o e-mail revistacnj@cnj.
jus.br até o dia 2/3.

Mais 870 mil imagens. Essa foi a 
maior marca alcançada de envio 
de páginas digitalizadas em um 
mês pelo Setor de Digitalização. 
Vinculado à Subsecretaria de 
Recursos Especiais, Extraordiná-
rios e Ordinários (SREEO), o setor 
foi criado em 2009. Foi nesse 
momento inicial, com uma com-
posição de cerca de 20 pessoas 
e duas máquinas digitalizadoras, 
que a marca foi alcançada. Loca-
lizada na Ampliação, a unidade 
conta com uma equipe de seis 
pessoas: o servidor David Rêgo 
(supervisor), quatro terceirizados 

mas como “Acordo de não persecução 
penal”, “Juiz de garantias e Princípio 
Acusatório” e “Medidas cautelares pes-
soais”, serão ministradas pela procura-
dora da República Andrea Walmsley, 
pela advogada Carolina Amorim e pelo  

juiz federal Fábio Roque. O seminá-
rio, que será transmitido por vide-
oconferência para o TRF5 e demais 
Seções Judiciárias da 5ª Região, é 
destinado a servidores, procurado-
res, advogados e juízes federais. 

e uma menor aprendiz. As ativi-
dades diárias da equipe abran-
gem a digitalização e o envio ao 
STF e STJ de processos físicos 
que estão com recurso especial, 
extraordinário ou ordinário. Dia-
riamente, são enviados cerca de 
30 processos digitalizados, con-
tendo, cada um, uma média de 
500 folhas.

Conhecendo
    TRF5o Digitalização


